
PROGRAM ȘTIINȚIFIC

Conferința Interdisciplinară 
PNEUMOLOGIA DE LA MIC LA MARE

-A II-A EDIȚIE-
VINERI, 17 martie 2023

08:30-08:35 DESCHIDEREA CONFERINȚEI

Prof. dr. Doina Pleșca, Președintele Societății Române de 

Pediatrie

Prof. dr. Roxana Maria Nemeș, Președintele Societății Române de 

Pneumologie
08:35-09:45 Sesiune Științifică I

Moderator: Doina Todea

1. Ecografia pulmonara in pneumonii

Ioana Ciucă

2. Sa invatam sa traim cu bronhopneumopatia obstructiva 

cronica

Doina Todea

3. Wheezing vs stridor: rolul bronhoscopiei

Silviu-Mihail Dumitru, Edan Athir

4. Fibrosing sarcoidoses

Edan Athir, Ioana Gheonea

Discuții
09:45-09:50 Pauză



09:50-10:10 Simpozion satelit – Astrazeneca

Consecințele infecțiilor severe determinate de VSR la copiii din 

categoriile pediatrice la risc

Roxana Maria Nemeş

10:10-10:15 Pauză

10:15-10:35 Simpozion satelit – Pfizer

Vaccinarea antipneumococica de la MIC la MARE. PCV20, vaccin 

pneumococic de ultima generatie

Victoria Aramă

10:35-10:40 Pauză

10:40-11:00 Simpozion satelit – Bionorica

Rolul inflamației în bronșită! Obiective terapeutice.

Roxana Maria Nemeş

11:00-11:05 Pauză

11:05-12:15 Sesiune Științifică II  – Cazuri clinice pediatrice comentate

Moderatori: Mihai Craiu, Iustina Violeta Stan

1.  Caz clinic 1

2.  Caz clinic 2

3.  Caz clinic 3

4.  Caz clinic 4

12:15-12:20 Pauză

12:20-12:50 Simpozion satelit – Chiesi

Evaluarea ecografică pulmonară înainte și după administrarea de 

surfactant la diferite vârste gestaționale

Adrian Toma

12:50-12:55 Pauză



12:55-14:05 Sesiune Științifică III

Moderator: Alina Croitoru

1. Proteinoza alveolara - boala cu evolutie imprevizibila

Anca Macri

2. Patologia interstitiala la pacientul tanar

Milena Man

3. Astmul și bronșiectaziile - o dualitate cu implicații diagnostice 

și terapeutice

Ruxandra Râjnoveanu

4. Exercițiul fizic și poluarea

Alina Croitoru, Daniela Jipa, Iulia Marinescu

Discuții

14:05-14:10 Pauză

14:10-15:20 Sesiune Științifică IV

Moderatori: Edith-Simona Ianoși

1.Dependența nicotinică la adolescenți

Monica Marc, Ioana Ciucă, Estera Boeriu

2.Propunere de evaluare a statusului nutrițional la pacienții cu 

fibroză chistică

Cristina-Laura Peptiṣor, Ioan Anton Arghir, Alexandra Floriana 

Nemes, Maria-Cristina Mihai, Tatiana Chesnoiu, Oana-Cristina 

Arghir

3.Sindromul vaping și efectul asupra tinerilor și copiilor

Edith-Simona Ianoși, Alexandra Nemeș, Sárközi Hédi Katalin

4.EBUS in diagnosticul si stadializarea 

neoplasmuluibronhopulmonar

Marioara Simon

Discuții

15:20-15:25 Pauză

15:25-15:40 Simpozion satelit – Sandoz

Încrederea în utilizarea dispozitivului oferă pacienților cu astm 

bronșic și BPOC persistență pe tratament

Claudia Toma



15:40-15:45 Pauză

15:45-16:00 Simpozion satelit – Angelini

Sunt toate mucoliticele la fel?

Roxana Maria Nemeş

16:00-16:05 Pauză

16:05-16:25 Simpozion satelit – Sunwavepharma

Tusea – cutia Pandorei 

Mara Bălteanu

16:25-16:30 Pauză

16:30-17:40 Sesiune Științifică V 

Moderatori: Florin Mihălţan

1.  Incursiuni in evaluarea durerii toracice

Ruxandra Ulmeanu, Andreea Vladau

2.  TBC si comorbiditati epidemiologice - noua fata in ultimul 

deceniu

Florin Mihălţan

3. Diabetul și patologia respiratorie

Corina Budin

4. Statusul imun, modificări structurale parenchimatoase 

pulmonare și relația infecție-colonizare fungică

Stefan Dumitrache-Rujinski

Discuții

17:40-17:45 Pauză

17:45-18:55 Sesiune Științifică VI

Moderatori: Cătălin Cîrstoveanu, Adrian Toma

1.  Provocari in ecografia pulmonara neonatala

Adrian Toma

2.  Abordarea infectiilor respiratorii in urgente

Cătălin Cîrstoveanu



SÂMBĂTĂ, 18 martie 2023

09:00-10:10 Sesiune Științifică I 

Moderator: Doina Plesca

1.  Rolul Telemedicinei în managementul Astmului Bronșic la 

copii pe parcursul Pandemiei de COVID 19

Doina Pleşca

2. Astmul dificil de tratat la copil: ce spun expertii?

Laura Dracea

3. Anamneza: instrumentul principal de diagnostic la copiii cu 

tuse cronica

Cristian Gheonea

Discuții
10:10-10:15 Pauză
10:15-10:30 Simpozion satelit – Angelini

EFICIENȚA ȘI SIGURANȚA rămȃn repere esențiale ȋn tratamentul 

faringitei la copil

Doina Pleşca
10:30-10:35 Pauză
10:35-10:55 Simpozion satelit – Antibiotice

Managementul infectiilor de tract respiratorinferior - de la 

antibiotice la probiotice

Roxana Maria Nemeş
10:55-11:00 Pauză
11:00-12:10 Sesiune Științifică II

Moderator: Corina Mărginean

1.Rolul ritmului circadian la pacientul cu astm

Beatrice Mahler

2.Scleroza sistemica - discutii pe marginea unei serii de cazuri 

clinice

Raluca Dospinescu Arcana, Anda Tesloianu, Antigona Trofor

3. Efectele nocive ale fumatului din perspectiva poluării mediului 

și a costurilor socio-economice generate

Corina Mărginean, Laszlo Nimrod, Cristina Man

4.Pneumopatiile interstitiale difuze de la copil la adult

Irina Strambu

Discuții



12:10-12:15 Pauză

12:15-12:35 Simpozion satelit – Sanofi

Dupixent - cu un pas inainte in controlul astumul sever la 

pacientul pediatric

Mihai Craiu

12:35-12:40 Pauză

12:40-13:00 Simpozion satelit – ND Health

Beneficiile tratamentului simptomatic cu Hedera helix L. în 

afecțiunile respiratorii

Roxana Maria Nemeș

13:00-13:05 Pauză

13:05-14:15 Sesiune Științifică III

Moderator: Alexandru Ulmeanu

1.Cat timp  si care este doza optima de antibiotic in tratamentul 

pneumoniei comunitare la copil

Oana Falup Pecurariu

2.Pneumonia necrotizanta - complicatie severa a pneumoniei 

comunitare la copil

Marcela Ionescu

3.Modalitati de prezentare in aspiratia de corp strain la copil -

perspectiva medicului pneumolog pediatru

Alexandru Ulmeanu

Discuții

14:15-14:20 Pauză

14:20-14:40 Simpozion satelit – Innergy

Probioticele in rinita alergica - dincolo de limitarea 

farmacoterapiei standard

Doina Pleşca

14:40-14:45 Pauză

14:45-15:05 Simpozion satelit – Nordicpharma

SOPROBEC - un partener de incredere in managementul astmului 

bronsic

Roxana Maria Nemeş

15:05-15:10 Pauză



15:10-16:20 Sesiune Științifică IV

Moderator: Puşa Cherecheş Panţa

1. Terapia biologică la copilul cu astm bronșic

Puşa Cherecheş Panţa

2. Preventia marsului alergic

Ioana Agache

3. Puls-oximetria continua in Pneumologia pediatrica

Sorin Man

Discuții

16:20-16:25 Pauză

16:25-17:35 Sesiune Științifică V

Moderator: Adriana Socaci

1. IDU/HIV/TB MDR - tripla provocare

Cristina Popa

2. SASO, risc major de depresie la femei

Floarea Mimi Niţu, Costin-Teodor Streba, Cristina Călărașu

3. DEPISTAREA TUBERCULOZEI PEDIATRICE: APORTUL TESTULUI 

CUTANAT LA TUBERCULINĂ ȘI AL TESTULUI QUANTIFERO-TB GOLD 

Adriana Socaci, Gilda Georgeta Popescu, Camil Mihuța

4. Sindromul metabolic și afecțiunile pulmonare

Costin-Teodor Streba, Andreea Mihai, Mihaela Vladu, Cristina 

Călărașu, Mimi-Floarea Nițu

Discuții

17:35-17:40 Pauză



17:40-18:50 Sesiune Științifică VI

Moderator: Marius Balint Gib

1. Meningita tuberculoasa la copii

Viorica Filipescu, Gheorghe Murgoci

2. Plamanul eozinofil

Emilia Tabacu, Roxana Maria Nemes

3. Sindrom obezitate – hipoventilatie: CPAP sau VNI?

Marius Balint Gib

4. Bronhoscopia în slujba clinicianului

Mihai Alexe, Ruxandra Ulmeanu, Daniela Mihăilescu, Viorica 

Filipescu, Corina Marica, Mădălina Creţoi

5.Granulomatoze necrotizante

Eugen-Cicerone Iordache, Daniel Voinescu

Sponsori





Vocaţia de a-i proteja pe cei vulnerabili
Acum putem face diferenţa
ajutându-i să fie mai puternici.                                
În timpul sezonului de infecții determinate de virusul sincițial respirator 
(VSR),
putem face diferența prin administrarea SYNAGIS® (palivizumab) pentru a
preveni formele severe de boală determinate de VSR care impun spit-

 

Indicaţii terapeutice1

SYNAGIS® este indicat pentru prevenirea infecţiilor severe ale tractului respirator inferior care necesită spitalizare 
determinate de virusul sinciţial respirator (VSR), la copii cu risc crescut de îmbolnăvire cu VSR:
• Copii născuţi la 35 săptămâni de gestaţie sau mai puţin și cu vârstă mai mică de 6 luni la începutul sezonului de 
îmbolnăvire cu VSR
• Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și care au necesitat tratament pentru displazie bronhopulmonară în ultimele 6 luni

 

 
 Referinţe: 1. Synagis® (palivizumab). Rezumatul Caracteristicilor Produsului aprobat în România, Martie 2022. 2.  Goldstein M, Phillips R, DeVincenzo JP, et al. National 

Perinatal Association 2018 Respiratory Syncytial Virus (RSV) Prevention Clinical Practice Guideline: an evidence-based interdisciplinary collaboration. Neonatology 
Today. 2017;12:1-27. 

Acest material promoţional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătăţii.
Acest produs se eliberează doar pe baza prescripţiei medicale.
Reacţiile adverse pot fi raportate online https://contactazmedical.astrazeneca.com,
sau la adresa farmacovigilenta@astrazeneca.com.
Pentru informaţii complete de prescriere consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului. 
RO-14568 / 03.2023

ASTRAZENECA PHARMA S.R.L.
Str. Menuetului nr. 12, BBP, corp D,
etajul 1, 013713, sector 1, București

Tel.: +40 21 317 60 41;
Email: office.romania@astrazeneca.com



INSTRUCȚIUNI  ABREVIATE  DE  PRESCRIERE

Denumirea comercială: Synagis 50 mg/0,5 ml soluţie injectabilă. Synagis 100 mg/1 ml soluție injectabilă. Compoziţia calitativă 
și cantitativă: 1 ml Synagis conţine palivizumab* 100 mg. Fiecare �acon de 0,5 ml conţine palivizumab 50 mg. Fiecare �acon 
de 1 ml conţine palivizumab 100 mg. *Palivizumab este un anticorp monoclonal umanizat produs prin tehnologia ADN-ului 
recombinant pe celule gazdă de mielom de şoarece. Forma farmaceutică: Soluţie injectabilă. Indicaţii terapeutice: Synagis este 
indicat pentru prevenirea bolilor severe ale tractului respirator inferior care necesită spitalizare, determinate de virusul sinciţial 
respirator (VSR), la copii cu risc crescut de îmbolnăvire cu VSR: Copii născuţi la 35 săptămâni de gestaţie sau mai puţin şi cu 
vârstă mai mică de 6 luni la începutul sezonului de îmbolnăvire cu VSR; Copii cu vârstă mai mică de 2 ani şi care au necesitat 
tratament pentru displazie bronhopulmonară în ultimele 6 luni.; Copii cu vârstă mai mică de 2 ani şi cu boli cardiace 
congenitale semni�cative din punct de vedere hemodinamic. Doze şi mod de administrare: Doza recomandată de 
palivizumab este de 15 mg/kg, administrată o dată pe lună în timpul perioadelor preconizate ca �ind cu risc privind prezenţa 
VSR în comunitate. Volumul injecţiei de palivizumab (exprimat în ml) necesar administrării la interval de o lună = [greutatea 
pacientului în kg] înmulţit cu 0,15. Pe cât posibil, prima doză trebuie administrată înaintea începerii sezonului VSR. Dozele 
ulterioare trebuie administrate lunar pe toată perioada sezonului VSR. Nu a fost stabilită e�caciatatea palivizumab în cazul 
administrării altor doze decât cea de 15 mg pe kg sau în cazul administrării cu o frecvență diferită față de cea lunară în 
perioada sezonului VSR. Nu a fost stabilit bene�ciul tratamentului, din punct de vedere al protecției, la mai mult de 5 doze. 
Pentru a scădea riscul respitalizării, pentru copiii trataţi cu palivizumab care sunt spitalizaţi pentru VSR se recomandă 
continuarea administrării dozelor lunare de palivizumab pe toată durata sezonului VSR. Pentru copiii cu bypass cardiac, se 
recomandă ca o doză de palivizumab injectabil de 15 mg/kg să �e administrată post operator, imediat ce aceştia sunt 
stabilizaţi, pentru a se asigura concentraţiile plasmatice adecvate de palivizumab. Pe parcursul perioadei rămase din sezonul 
VSR, dozele ulterioare trebuie administrate lunar copiilor care continuă să aibă un risc crescut de infecţii cu VSR. 
Contraindicaţii: Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau la alţi anticorpi monoclonali umani. 
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare: Trasabilitate: Pentru a avea sub control trasabilitatea medicamentelor 
biologice, numele și numărul lotului medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție. După administrarea de 
palivizumab, s-au raportat reacţii alergice şi şoc ana�lactic, inclusiv cazuri foarte rare de reacţii ana�lactice. În unele cazuri s-au 
raportat decese. După administrarea de palivizumab, trebuie să �e disponibile pentru utilizare imediată medicamentele 
necesare pentru tratamentul reacţiilor severe de hipersensibilitate, inclusiv al reacţiilor ana�lactice şi al şocului ana�lactic. O 
infecţie acută moderată până la severă sau o afecţiune febrilă poate justi�ca întârzierea utilizării palivizumab, în afară de cazul 
în care, după opinia medicului, întreruperea palivizumab presupune un risc mai mare. O afecţiune febrilă uşoară, cum este o 
infecţie respiratorie superioară uşoară, nu este în mod normal un motiv pentru amânarea administrării palivizumab. 
Palivizumab trebuie administrat cu precauţie pacienţilor cu trombocitopenie sau cu orice tulburare de coagulare. Interacțiuni 
cu alte medicamente și alte forme de interacțiune: Deoarece anticorpul monoclonal este speci�c pentru VSR, nu se aşteaptă 
ca palivizumab să interfereze cu răspunsul imun la vaccinuri. Palivizumab poate să interfereze cu testele imunologice utilizate 
pentru diagnosticarea VRS, cum sunt unele teste bazate pe detectarea antigenului. În plus, palivizumab inhibă replicarea 
virusului în culturi de celule şi, prin urmare, poate, de asemenea, să interfereze cu testele de culturi virale. Palivizumab nu 
interferează cu testele care au la bază reacția de polimerizare în lanț a revers transcriptazei. Interferența cu testele imunologice 
poate duce la rezultate fals-negative în diagnosticarea VSR. De aceea, pentru a ghida deciziile medicale, rezultatele testelor 
diagnostice, atunci când s-au obținut, trebuie utilizate în asociere cu rezultatele clinice. Fertilitatea, sarcina și alăptarea: Nu 
este cazul. Synagis nu este indicat pentru utilizare la adulţi. Nu sunt disponibile date privind fertilitatea, sarcina şi alăptarea. 
Reacţii adverse: Foarte frecvente: Erupţii cutanate tranzitorii, febră; Frecvente: apnee, reacție la locul de injectare; Mai puţin 
frecvente: trombocitopenie, convulsii, urticarie; Nu se cunoaște: ana�laxie, șoc ana�lactic (în unele cazuri s-au raportat 
decese). Raportarea reacţiilor adverse suspectate: Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului 
este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului bene�ciu/risc al medicamentului. Profesioniştii din 
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale din România Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 
0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj: În caz de supradozaj, se recomandă monitorizarea pacientului pentru 
observarea oricăror semne sau simptome ale unor reacţii sau efecte adverse şi instituirea imediată a tratamentului 



PARTENER DE ÎNCREDERE ÎN MANAGEMENTUL 
ASTMULUI BRONȘIC

beclometazonă dipropionat

Inhalator
presurizat 

cu doză �xă

RESPIRAȚIA ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ,
IAR VIAȚA PACIENTULUI CONTEAZĂ!

*Eficient în treptele 1-5 conform ghidului GINA în monoterapie sau alte combinaţii2

Referințe: 1. SOPROBEC Rezumatul Caracteristicilor Produsului. 2. GINA Main Report 2022 Front Cover (ginasthma.org)
Acest medicament se eliberează pe bază de prescripție medicală.
Pentru informații complete de prescriere, accesați linkul
https://www.anm.ro/_/_RCP/rcp_12845_13.12.19.pdf sau scanați codul alăturat

Material destinat exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății.

Bulevardul Mircea Eliade, nr. 7, Clădirea 1,
Etajul 1, ap. 3, Sector 1, 012011, Bucureşti, România 
Tel: +40 316201204; Fax: +40 316200489 
RO.O�ceRomania@nordicpharma.com
ro.pharmacovigilance@nordicpharma.com FARMA








